Wij komen met passie uw dakraam plaatsen !
✓
✓
✓
✓
✓

All-in prijzen. (nooit achteraf extra kosten)
Uitsluitend gebruik van A-kwaliteit materialen
Scherpe maar reële prijzen
Goede service. Voor, tijdens en na het werk
10 jaar garantie op dakramen en montage

Korting bij
meerdere
ramen

Wij kunnen de volgende merken dakramen leveren:
Velux heeft houten- ,wit afgelakte- en kunststof dakramen in alle denkbare maten. Ook is het mogelijk deze dakramen te
koppelen, zowel boven elkaar als naast elkaar. Velux levert naast tuimeldakramen ook dakramen die aan de bovenkant scharnieren
(uitzet tuimelvensters). De mogelijkheid bestaat om de dakramen ( en raamdecoratie ) elektrisch te bedienen, zowel met netstroom als
op zonne-energie ( SOLAR ) Velux dakramen zijn standaard voorzien van een ventilatierooster. U opent deze dakramen door middel
van de bekende openingsstang aan de bovenkant van het raam.

Luxtra is een goedkopere lijn dakramen maar wel met de Velux kwaliteit. Luxtra heeft alleen de 7 meest gangbare maten van
Velux. De dakramen zijn verkrijgbaar in hout en kunststof. Voordeel van kunststof bij Luxtra is dat deze ramen geen houten binnen
kern hebben maar van volledig massief kunststof zijn. Luxtra ramen openen door middel van een greepje aan de onderzijde van het
dakraam. U heeft keuze tussen een Luxtra standaard dakraam of een Comfort versie. Deze laatste heeft een ventilatierooster.
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Wij hanteren All-in prijzen
Onze prijzen zijn inclusief:
✓ Dakraam
✓ Aanpassen dakconstructie*
✓ Montage
✓ Waterkerend manchet
✓ Aftimmering binnenzijde
✓ Afvoeren afval
✓ Voorrijkosten**
✓ 10 jaar Garantie en BTW
✓ (uitgaande van een pannendak*** )
* Met uitzondering van het doorhalen van gordingen (Dikke horizontale balk). Dit kost gemiddeld 150 euro.
** Ons werkgebied is ruim, maar:
• Buiten 50 km tot 100 km uit Egmond aan Zee, rekenen wij 50 euro voorrijkosten;
• Buiten 100 km uit Egmond aan Zee, rekenen wij 100 euro voorrijkosten.
*** Geen dakpannen? Dan hebben we speciale gootstukken nodig. De meerprijs is € 100 per dakraam voor een leien-, shingles-,
bitumen- of een golfplaten dak.
Meerprijs indien:
Indien u een andere afwerking dan haakse aftimmering wenst.
Lastige hoogtes of een moeilijk bereikbare plek, zoals boven een trapgat.
Meer dan 2 verdiepingen hoog.
Parkeerkosten zijn altijd voor rekening van de klant.
Onze prijzen zijn inclusief de reguliere prijsverhoging die Velux en Luxtra hebben doorgevoerd per 1 April 2019.
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Korting bij meerdere dakramen:
✓ Bij afname van 2 ramen krijgt u 80 euro korting!
✓ Bij afname van 3 ramen of meer 50 euro korting per raam!

Wat vragen wij van u?
✓ Wij worden altijd blij van duidelijke foto’s van de situatie. Graag tenminste één foto van buiten ( uw dak ) en het liefst twee
foto’s van de plek waar het raam geplaatst dient te worden.
✓ Werkruimte creëren op de plek waar het raam moet komen.
✓ Schilderen van de betimmering van het raam.

✓ Dakpannen die over zijn een plekje geven.

Neemt u a.u.b. contact met ons op indien er vragen zijn. Wij beantwoorden deze graag.
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Hoe meet u een bestaand dakraam op?

Meet zoals op de foto’s wordt aangegeven en dan tel hier dan ongeveer 6 cm bij op. Graag de breedte maal de hoogte
vermelden.
Heeft u een Velux dakraam dat vervangen moet worden? Controleer dan welke code uw raam heeft. Dit kunt u vinden op het type
plaatje. Het type plaatje bevindt zich aan de bovenzijde op het draaiende gedeelte van uw raam.

Kijk in de coderingstabel op pagina 9 naar welke nieuwe code deze is veranderd.
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Uw keuze mogelijkheden qua maat dakraam:
In de tabel hier onder ( pagina 7 ) zijn de maten dakramen verdeeld in verschillende kleur categorieën. Deze kleurarceringen
leiden u naar de juiste keuze van uw maat dakraam.
Door de volgende vragen te beantwoorden, weet u uit welke kleur ( en dus uit welke maat ) u kunt kiezen.
1 ) Heeft u een nieuwbouw huis ? Dan altijd een blauwe afmeting kiezen ! Dit heeft te maken met de dakconstructie van
nieuwbouwhuizen. Dit geldt eigenlijk voor alle huizen met verticale dakconstructies. Een goede optie naast de blauwe kleuren is ook
om 2 aan elkaar gekoppelde dakramen te plaatsen van 78 cm breed.
2 ) Heeft u een dak met gordingen ( dikke horizontale balken ), dan kan u kiezen tussen de kleur blauw en groen. Het beste is om
een dakraam tussen de gordingen te plaatsen. Meet dan de afmeting tussen de gording op en kies een raam die er qua hoogte
tussen past. Een gording door halen is optioneel. ( meer werk en meer prijs )
De afmetingen die we geel gemaakt hebben zijn afwijkende maten en vervangen we bij u als er al een raam is met die afmeting.
Eigenlijk kunt u bijna altijd het beste een blauwe afmeting kiezen. Tenzij dit niet past, omdat de ruimte niet breed genoeg is, of de
hoogte door dikke horizontale balken ( gordingen ) beperkt wordt.
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Nieuwbouw zolder

Zolder met gordingen

Dakplaten zijn 120 cm breed 114 cm brede ramen kunnen van
naad tot naad geplaatst worden, of vanaf de helft van een
plaat tot de helft van de volgende plaat.

Plaatsing tussen de gordingen is standaard.
Tegen meerprijs kunnen we de gording aanpassen.

Hieronder de prijzen van de twee merken dakramen & hun raamdecoratie.
Let op de kleur categorieën en de vragen op de pagina hier voor, voor de juiste keus qua maat.
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ALL-IN Prijzen Velux dakramen
✓ Tuimel dakramen scharnieren in het midden
✓ Uitzet tuimel dakramen scharnieren aan de bovenzijde ( wit gelakte variant op aanvraag )

CK02: 55 x 78 cm

€ 610,00

Wit gelakt
tuimelraam
HR++ 2050
beglazing
€ 625,00

CK04: 55 x 98 cm

€ 630,00

€ 640,00

€ 720,00

CK06: 55 x 118 cm

€ 655,00

€ 665,00

€ 750,00

FK04: 66 x 98 cm

€ 645,00

€ 665,00

€ 750,00

FK06: 66 x 118 cm

€ 670,00

€ 685,00

€ 770,00

€ 820,00

€ 915,00

MK04: 78 x 98 cm
MK06: 78 x 118 cm

€ 685,00

€ 695,00

€ 785,00

€ 840,00

€ 930,00

€ 730,00

€ 740,00

€ 825,00

€ 895,00

€ 990,00

MK08: 78 x 140 cm

€ 810,00

€ 820,00

€ 915,00

€ 980,00

€ 1.080,00

MK10: 78 x 160 cm

€ 870,00

€ 880,00

€ 995,00

€ 1.070,00

€ 1.190,00

PK04: 94 x 98 cm

€ 770,00

€ 780,00

€ 950,00

€ 1.060,00

PK06: 94 x 118 cm

€ 810,00

€ 820,00

€ 930,00

€ 1.000,00

€ 1.015,00

PK08: 94 x 140 cm

€ 870,00

€ 880,00

€ 960,00

€ 1.070,00

€ 1.155,00

PK10: 94 x 160 cm

€ 910,00

€ 920,00

€ 1.045,00

€ 1.130,00

€ 1.255,00

PK25: 94 x 55 cm

€ 835,00

€ 850,00

SK01: 114 x 70 cm

€ 800,00

€ 815,00

SK06: 114 x 118 cm

€ 850,00

€ 860,00

€ 975,00

€ 1.055,00

€ 1.175,00

SK08: 114 x 140 cm

€ 910,00

€ 920,00

€ 1.045,00

€ 1.130,00

€ 1.255,00

SK10: 114 x 160 cm

€ 990,00

€ 1.010,00

€ 1.240,00

€ 1.370,00

UK04: 134 x 98 cm

€ 960,00

€ 970,00

€ 1.090,00

€ 1.180,00

UK08: 134 x 140 cm

€ 1.090,00

€ 1.110,00

€ 1.245,00

€ 1.330,00

Afmeting dakraam

Grenen tuimelraam
HR++ 3050
beglazing

Kunststof
tuimelraam 0070
Veiligheidsbeglazing
€ 695,00

Grenen uitzet
Kunststof uitzet
dakraam
dakraam
3070
0070
Veiligheidsbeglazing Veiligheidsbeglazing
€ 765,00

€ 850,00
€ 890,00

€ 1.480,00

7

Velux meest gangbare raamdecoratie.
Verduisterende Gordijnen Incl. Montage.
Basis kleuren: Grijs, Wit, Crème, Blauw

Velux Insecten hor Incl. montage

Velux Buitenzonwering Incl. montage

CK02: 55 x 78 cm

€ 85,-

CK02: 55 x 78 cm

€ 129,-

CK02: 55 x 78 cm

€ 81,-

CK04: 55 x 98 cm

€ 92,-

CK04: 55 x 98 cm

€ 135,-

CK04: 55 x 98 cm

€ 81,-

CK06: 55 x 118 cm € 100,-

CK06: 55 x 118 cm

€ 135,-

CK06: 55 x 118 cm € 81,-

FK04: 66 x 98 cm

FK04: 66 x 98 cm

€ 143,-

FK04: 66 x 98 cm

€ 96,-

€ 87,-

FK06: 66 x 118 cm € 100,-

FK06: 66 x 118 cm € 143,-

FK06: 66 x 118 cm € 87,-

MK04: 78 x 98 cm € 103,-

MK04: 78 x 98 cm

€ 148,-

MK04: 78 x 98 cm € 87,-

MK06: 78 x 118 cm € 111,-

MK06: 78 x 118 cm € 148,-

MK06: 78 x 118 cm € 92,-

MK08: 78 x 140 cm € 115,-

MK08: 78 x 140 cm € 155,-

MK08: 78 x 140 cm € 92,-

MK10: 78 x 160 cm € 124,-

MK10: 78 x 160 cm € 155,-

MK10: 78 x 160 cm € 92,-

PK04: 94 x 98 cm € 121,-

PK04: 94 x 98 cm

€ 159,-

PK04: 94 x 98 cm € 107,-

PK06: 94 x 118 cm € 125,-

PK06: 94 x 118 cm € 159,-

PK06: 94 x 118 cm € 107,-

PK08: 94 x 140 cm € 129,-

PK08: 94 x 140 cm

€ 165,-

PK08: 94 x 140 cm € 107,-

PK10: 94 x 160 cm € 133,-

PK10: 94 x 160 cm € 165,-

PK10: 94 x 160 cm € 107,-

€ 159,-

PK25: 94 x 55 cm € 107,-

SK01: 114 x 70 cm € 129,-

SK01: 114 x 70 cm € 174,-

SK01: 114 x 70 cm € 113,-

SK06: 114 x 118 cm € 141,-

SK06: 114 x 118 cm € 174,-

SK06: 114 x 118 cm € 113,-

SK08: 114 x 140 cm € 143,-

SK08: 114 x 140 cm € 183,-

SK08: 114 x 140 cm € 113,-

SK10: 114 x 160 cm € 151,-

SK10: 114 x 160 cm € 183,-

SK10: 114 x 160 cm € 113,-

UK04: 134 x 98 cm € 146,-

UK04: 134 x 98 cm € 180,-

UK04: 134 x 98 cm € 126,-

UK08: 134 x 140 cm € 156,-

UK08: 134 x 140 cm € 189,-

UK08: 134 x 140 cm € 126,-

PK25: 94 x 55 cm

€ 117,-

PK25: 94 x 55 cm

Overige raamdecoratie is ook leverbaar, maar de prijs hier van is op aanvraag.
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Coderingstabel:
Zie hier de codes van de oude Velux ramen en de nieuwe dakramen

Afmetingen dakramen

Nieuwe codering

Oude Codering Oude Codering Oude Codering Oude Codering

BXH
55 x 78 cm

CK02

55 x 98 cm

CK04

70 x 118 cm

FK06 ?! 2 OPTIES

78 x 98 cm

MK04

78 x 118 cm

MK06

C02

M04

GGL-C02

GGL-102

GGL-C04

GGL-104

GGL 6

GGL-F06

GGL-206

GGL 5

GGL-M04

GGL-304

GGL 1

GGL-M06

GGL-306

GGL 14
GGL 2

78 x 140 cm

MK08

GGL-M08

GGL308

94 x 55 cm

PK25

GGL-P25

GGL-425

94 x 98 cm

PK04

GGL-P04

GGL-404

GGL 31
GGL 3

94 x 160 cm

0K10

GGL-P10

GGL-410

114 x 70 cm

SK01

GGL-S01

GGL-601

114 x 118 cm

SK06

GGL-S06

GGL-606

GGL 4

114 x 140 cm

SK08

GGL-S08

GGL-608

GGL 10

134 x 98 cm

UK04

GGL-U04

GGL-804

GGL 7

134 x 118 cm

UK06

GGL-U06

134 x 140 cm

UK08

S06

U08

GGL-U08

GGL 74
GGL-808

GGL 8
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Heeft u een Velux dakraam dat moet worden vervangen, of wilt u een nieuw Velux dakraam laten plaatsen,
neem dan contact met ons op. Wij komen deze graag voor u monteren.
Nu volgt nog:
✓ Luxtra prijzen
✓ Uitleg over verschillende typen dakramen

✓ Foto’s geplaatste dakramen
✓ Reviews
ALL-IN Prijzen Luxtra dakramen en toebehoren
Maat Dakraam

Luxtra
Standaard
Hout DPX

Luxtra
Standaard
Kunststof
APX

Verduisterend
gordijn in
basiskleuren: Wit,
Grijs, Crème,
Blauw

Buiten
Zonwering

Hor van
Velux

All incl. prijs

All incl. prijs

Incl. montage

Incl.
montage

Incl.
montage

Type

Afmeting
bxh

C2A

55 × 78 cm

€ 560

€ 630

€ 62

€ 63

€ 129

C4A

55 × 98 cm

€ 570

€ 640

€ 68

€ 63

€ 135

F6A

66 × 118 cm

€ 600

€ 670

€ 74

€ 67

€ 143

M4A

78 × 98 cm

€ 590

€ 670

€ 76

€ 69

€ 148

M6A

78 × 118 cm

€ 610

€ 695

€ 80

€ 69

€ 148

M8A

78 × 140 cm

€ 625

€ 715

€ 82

€ 69

€ 155

S6A

114 × 118 cm

€ 655

€ 760

€ 100

€ 91

€ 174
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Naast de Luxtra Standaard versie is er ook een Comfort versie mogelijk. Er zit dan een ventilatie rooster in het raam. De
standaard ramen kunnen overigens ook op een heel klein kiertje (1cm) op slot, waardoor ze ook ventileren. De meerprijs voor
een Comfort versie van Luxtra is 30 euro per raam.

Verschillende typen ramen:
Zowel bij Velux als bij Luxtra is het mogelijk dakramen te koppelen.
Dit wordt steeds vaker gedaan. U creëert het uitzicht van een dakkapel maar bij gekoppelde ramen heeft u meer lichtinval en het is
een stuk voordeliger dan een dakkapel. Wel moet dit bij het bestellen opgegeven worden, we kunnen niet ter plaatse 2 ramen
koppelen, omdat er nl. speciale gootstukken nodig zijn.

Korting bij gekoppelde ramen: Bij 2 ramen € 80,- Bij 3 ramen € 150,-
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Velux tuimel venster
Nieuwe Generatie VELUX tuimelvenster
Wit of blank afgelakt en kunststof
Antraciet aluminium afwerking aan de buitenzijde
Scharniert in het midden
Bediening bovenin
Met ventilatieklep
Schoonmaakstand (roteert 180°)
Toepasbaar op dakhelling van 15°- 90°

Velux uitzet tuimel venster
Nieuwe Generatie VELUX uitzet tuimel venster
Wit of blank afgelakt en kunststof
Antraciet aluminium afwerking aan de buitenzijde
Scharniert boven
Bediening onderin
Met ventilatieklep
Schoonmaakstand (roteert 180°)
Toepasbaar op dakhelling van 15° – 55°
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Velux elektrisch tuimel venster
Nieuwe Generatie VELUX uitzet tuimel venster
Standaard wit afgelakt
Standaard voorzien van veiligheidsbeglazing type –70
Antraciet aluminium afwerking aan de buitenzijde
Scharniert in het midden
Bediening d.m.v. wandschakelaar
Met ventilatieklep
Schoonmaakstand, handmatig bediend (roteert 180°)
Toepasbaar op dakhelling van 15° – 90°

Indien uw keuze valt op een elektrisch bediend tuimel venster dient netstroom in de nabije omgeving van het dakraam aanwezig te
zijn. Wat tegenwoordig vaker gekozen wordt, zijn SOLAR Velux dakramen, ofwel elektrische dakramen op zonne-energie met
ingebouwde regensensor. Hiervoor is geen stroom in de buurt nodig. De ramen zijn bedienbaar met een wandschakelaar. Ook
raamdecoratie kan met een aparte wandschakelaar bediend worden. Als u wilt, kan alles met 1 schakelaar worden bediend. Hier
voor moet een speciaal systeem worden aangeschaft. Per App kan u alles dan bedienen. Standaard zijn de SOLAR dakramen
voorzien van veiligheidsglas.
Standaard zijn de Velux houten-, wit afgelakte dakramen + alle Luxtra dakramen voorzien van HR++ beglazing, deze hebben een
uitstekende balans tussen isolerende eigenschappen en toetreding van zonnewarmte.
Standaard zijn de Velux kunststof tuimeldakramen en alle uitzettuimeldakramen voorzien van Veiligheidsglas, ofwel 0070 beglazing.
U kunt er bij Velux dakramen ook voor kiezen de dakramen van inbraak werende beglazing, energie besparende of triple beglazing
te voorzien. De prijzen van deze typen glas zijn op aanvraag.
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LuXtra Tuimelvensters algemeen
•
•
•
•
•
•

Antraciet aluminium afwerking aan de buitenzijde
Scharniert in het midden
Bediening met greep aan de onderzijde
Schoonmaakstand (roteert 165°)
Toepasbaar op dakhelling van 15°- 90°
Geleverd inclusief gootstukken

Bijbehorende LuXtra gootstukken zijn weer- en Uv-bestendig. Ze zijn vervaardigd uit aluminium en afgewerkt in de universele
grijskleur die gebruikt wordt door bijna alle merken, zodat er geen kleurverschil is na bijplaatsen van een nieuw dakraam.
Dit is een raam met rooster

Dit is een raam met rooster
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100 % Betrouwbaar

Prijzen

Onze visie

Onze missie

Wij leveren wat is afgesproken.
Bij ons geen aanbetaling
100% tevredenheidsgarantie.

Wij hanteren scherpe- en
duidelijke All In prijzen. Geen
verrassingen achteraf.

U wilt het beste resultaat en dit
is waar wij ook voor staan. Wij
maken wat u wilt!

Deskundigheid,
betrouwbaarheid en een
snelle service zijn voor ons
kernbegrippen.

Wij worden jaarlijks getraind door Velux en zijn
bekend met alle soorten dakramen en daken.

Een kwaliteitsvakman biedt u
zekerheid:
1. Garantie op elke uitgevoerde klus
2. Klantgerichte service
3. Onafhankelijke Geschillencommissie
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Foto’s van door ons geplaatste dakramen.
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